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Детайлна оферта за включване
туристическа карта

ПРИРОДЕН ПАРК БЪЛГАРКА
маршрути за активна почивка

С рекламно каре в Туристическа карта "ПРИРОДЕН ПАРК БЪЛГАРКА - маршрути за активна
почивка" може да се включи всеки развиващ бизнеса си в територията на обхвата на картата (
хотели, ресторанти, магазини, атракционни обекти и др. ), както и фирми работещи в сферата на
туризма и съпътстващи го дейности и логистика.
Рекламирането в печатното издание за 2022 г. включва:
Дистрибуция и разпространение на продукта в региона (туристически центрове Габрово,
Севлиево, Трявна, Казанлък, Дряново, Вонеща вода и др.)
Рекламно каре със снимки, информация, координати на обекта.
Отбелязване със символ/номер, местоположението върху картата
Безплатни бройки от изданието остават за рекламирания обект *.

* Безплатните бройки са в зависимост от вида на рекламното каре

Как да поръчате
1. Изберете размер и място на картата - за всяка позиция (банер) има код (име - А, B2, C1...)
2. Изпратете ни e-mail или се обадете с кода на избраната от Вас позиция, която желаете
да Ви бъде запазена.
3. Направете плащане в брой или по банков път на Картографско студио ДавГЕО ЕООД.
4. Изпратете ни дизайн на Вашия банер (лого) или се свържете с нас относно изработване
на дизайн.

Всеки който желае да се включи с реклама в
може да го направи до 30 oктомври 2021г. ( краен срок за събиране на рекламни заявки ).

За да направите заявка или за повече информация:
Mobile: 0888 312-877 ; e-mail: davgeo@abv.bg ;
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Разположение и цени на рекламни карета:

1. Рекламно каре 140 кв.см. (11.2/12.5 см.)– А,D - с които получавате безплатно 10 бр.
карти.
цена - 400.0 лв./без ДДС
2. Рекламно каре - 70 кв.см (11.2/6.25 см)- B1,B2 - с които получавате безплатно 5 бр.
карти.
- цена 250.0 лв./без ДДС
3. Рекламно каре - 35 кв.см (5.6/6.25 см)- C1,C2,C3,C4 - с които получавате безплатно 2 бр.
карти.
- цена 150.0 лв./без ДДС

